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  .صحابةلنعيش مع ال ؛هذه احللقات إخويت

إنين أريد أن أنقلك من هنا من القرن احلادي والعشرين، لتنتقل إىل هناك، إىل القرن األول 
يف  ρ تعال لنجلس هناك يف مسجد رسول اهللا ،اهلجري بعد مخسة عشر قرنًا من الزمان

  ة.املدين
  

  ..تعالوا
مع سيدنا أيب بكر بل حسًيا، تعالوا لننتقل هناك لنعيش  ..قلبًيا ..شعوريًا ..لننتقل سويًا

رضي اهللا  - ونعيش مع سيدنا عثمان ،ه وفاروقيتهتِ و تُـ وورعه وتقواه، ونعيش مع سيدنا عمر وفُـ 
  .وحيائه وصدقه - عنه
  

  :ولعل البداية أن نتساءل.. تعالوا

  لماذا الصحابة اآلن؟

  .أوًال: ألن اهللا رضي عنهم وأمرنا باتباعهم وتقليد منهجهم

  .ل الصحابة يَُمكن اهللا به للدينثانًيا: إلخراج جيل كجي

  .ثالثًا: إليجاد القدوة الصالحة

رابًعا: ليثبت اليقين في هذا الدين في قلوب أبنائنا وشبابنا بعد ما قرأوا 
  .الجرائد التي تشتم الصحابة

  .خامًسا: الصحابة هم النموذج الحقيقي الواقعي لإلسالم
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1 أخبار النجوم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

، وأعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده اهللا فال مضل هغفر إن احلمَد هللا أمحُده تعاىل وأستعينه وأست
   .له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهُد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهُد أن حممًدا عبده ورسوله

ٌد جميد. اللهم بارك على حممٍد اللهم صل على حممد وعلى آِل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محي
  .وعلى آِل حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آِل إبراهيم إنك محيٌد جميد

ُتْم ُمْسِلُموَن} {   . ]102 آل عمران:[يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـْ

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا وَ {يَا َأيـَها الناُس ا َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ ِنَساء َواتـُقوْا الّلَه تـُقوْا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكم من نـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
  .]1: النساء[الِذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} 

َمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم وَ  {يَا َأيـَها
  .]71-70: األحزاب[ فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما}

  أما بعد، 

وسلم، وإن شر األمور حمدثاا، وكل حمدثة  ري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليهفإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل، وإن خ
  بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. مث أما بعد،

  ،،، يف اهللا فإخويت

ظله،  والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال
  اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).
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2 أخبار النجوم

  أحبيت يف اهللا ،،،

(أسأل اهللا أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يثبتنا وإياكم على . .كيف حال قلوبكم مع اهللا؟ ..كيف حالكم مع اهللا؟
  .ظهر منها وما بطن)اإلميان، وأن ينجينا وإياكم من الفنت ما 

  ،إخويت يف اهللا ،،

  جًدا. ..امسحوا يل أن نلتقي مع هذه احللقات اجلديدة، خبري أنتمْ  عام كلّ 

Γ أخبــــــــــــــار النجوم Σ  
 ..أصحاب النيب ..الصحابة(مع  )..اهللا والذين معه رسولُ  ..حممدٌ (مع  )..أصلي وفصلي(مع  )..أخبار النجوم(مع 

مع  )..املهاجرين واألنصار(مع  )..ورضوا عنه ..الذين رضي اهللا عنهم(مع  )..األصل(مع  )..موذجالن (مع  )..لرجالا(مع  )..الرجال
مع  )..أحب الناس(مع  )..أعز الناس(هذه احللقات اجلديدة مع  ..مع كل هؤالء )..أحباب النيب صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم(
لنعيش مع  ؛هذه احللقات إخويت )..الصحابة( ..معَ  )..أكرم الناس(مع  )..أشجع الناس(مع  )..ألطف الناس(مع  )..أقرب الناس(

  .الصحابة

من القرن احلادي والعشرين، لتنتقل إىل هناك، إىل القرن األول اهلجري بعد مخسة عشر قرنًا من  ،إنين أريد أن أنقلك من هنا
  دينة. يف امل ρ تعال لنجلس هناك يف مسجد رسول اهللا ،الزمان

قائم  متوسًدا الربدة وُخبيبٌ  ρ لنجلس يف املسجد احلرام يف مكة مع النيب وأصحابه، لننظر فنرى رسول اهللا ..(قبل ذلك) هُ قبلَ 
  .]3612: صحيح البخاري – صحيح[ !"؟دعو اهللا لناأال ت !أال تستنصر لنا؟ ..يا رسول اهللا"ليقول:  ،على رأسه

بل حسًيا، تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أيب بكر وورعه وتقواه، ونعيش مع سيدنا  ..قلبًيا ..شعوريًا ..تعالوا لننتقل سويًا
  .وحيائه وصدقه -رضي اهللا عنه -  ونعيش مع سيدنا عثمان ، ه وفاروقيتهتِ و تُـ عمر وفُـ 

معاذ بن  ..يب ُعبيدة بن اجلراح، وَ هيا بنا لنعيش مع سيدنا علّي وعلمه، وقوته، وشجاعته، وبطولته؛ وأيب الدرداء، وأ ..تعالوا
مع طلحة بن عبيد اهللا، مع سعيد بن زيد، تعالوا لنعيش مع  ؛لنعيش مع هؤالء األكابر واجبل، وأنس بن مالك، وأنس بن النضر؛ تعال

  .موقًفاا رجًال رجًال، موقفً  ..الواحد تلو اآلخر، نعيش مع هؤالء ..هؤالء العشرة املبشرين باجلنة
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3 أخبار النجوم

   ولعل البداية أن نتساءل إخوتاه:.. تعالوا

  ملاذا؟

  � لماذا الصحابة اآلن؟ �

   .: ألن اهللا رضي عنهم وأمرنا باتباعهم وتقليد منهجهمأوالً 

 التوبة:[ ُهْم َوَرُضوا َعْنُه}{َوالسابُِقوَن اْألَوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنْـ  قال سبحانه:

  .)بإحساناللهم اجعلنا من الذين اتبعوهم ( .100]

فَِإْن { :وقد مسى اهلداية يف إميام - فقال سبحانه وتعاىل ..أمرنا اهللا باتباع منهجهم ،رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ،هؤالء هم
َغَة اللِه َوَمْن  *تـََولْوا فَِإنَما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اللُه َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن  ِصبـْ

َغةً   .137-138]: البقرة[ }...َأْحَسُن ِمَن اللِه ِصبـْ

 ..أن نلقاه على دين هو ديُنهم ..كحيام  أن نعيش حياةً  ..هؤالء الصحابة رضوان اهللا عليهم أمرنا اهللا أن نؤمن إميانًا كإميام
ىف حياة  )قيةالصدي (لننظر إىل  ..لننتقل يف مراتب هذا الدين ..لذلك نعيش مع هؤالء الصحابة لننظر كيف عاشوا هذا الدين لنعيَشه

لننظر إىل الشجاع القوي  ..ثمانع :الباذل السخي ..لننظر إىل احليي التقي ..عمر رضي اهللا عنه )همالعبد امللَ (لننظر إىل  ..أيب بكر
  علّي. -الذي حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله - ي الفيتاملضح

  ������ـــــــــــــــ��ا

شيء ، سبحان اهللا العظيم !يوهم يتلقون الوح كيف عاشوه.. كيف عاشوه حقيقةً   ،لننظر كيف عاش هؤالء الصحابة الدين
  اآلن.  ها بأمر ينزل األمر اآلن فينفذونأمرً  ،وهم يتلقون الوحي !!عجب من العجب

اخلمر تدور فوق رؤوسهم فيمر م رجل ويقول أشهد باهللا أنه قد ُحرمت اخلمر فرييقوها من  ..لعلك تنظر قصة حترمي اخلمر
   .أيديهم

وخرجن كأن  يرحم اهللا نساء األنصار قمن إىل مروطهن فشققنهالتشهد معي نزول آية احلجاب: حني نزلت آية احلجاب.. 
 .يرحم اهللا نساء األنصار قمن إىل مروطهن فشققنها وخرجن كأن على رؤوسهن على رؤوسهن الغربان
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4 أخبار النجوم

فيتجهون وهم يف  ،تلَ و يصلون الصبح ومير رجل فيقول أشهد باهللا أن القبلة قد حُ لتشهد معي تغري القبلة.. حتويل القبلة.. 
  .الصالة إىل جهة البيت احلرام

  ،،، إخويت

.. لذكر هذه !ألسنا حباجة لسرد هذه األخبار؟ :أستحلفكم باهللا )..أنتِ (وأقول لِك  )أنتَ ( عليكم.. أريد أن أقول لَك باهللا
  !أليس كذلك؟ ؛لنتمثل مواقف هؤالء الرجال وهؤالء النساء الصحابيات !!املواقف

  !رسوله؟نفتقد سرعة االستجابة هللا و  ن..ذا الزماألسنا نفتقد اآلن يف ه

  !؟.. نفتقدها ىف حياتناالتلقي للتنفيذ ..التنفيذ ألوامر الشرعسرعة 

ر جْ كيف عاش كعب بن مالك فرتة اهلَ   !كيف عاشوا الدين؟  ؛لتعيش هذه املواقف ..لذلك أريد أن أنقلك لتعيش مع الصحابة
  مواقف حتتاج إىل تدبر.  !!يمسبحان اهللا العظ ؟وماذا كان موقف من حوله من التأييد والتثبيت واملشاقة !مث ذاق حالوة الوصل

  مواقف هلذا الدين. ..نتعلم مواقف أريد أن ال.. وإمنا ،كىقصص حتُ  ..إنين لست أريد أن أذكر أحوال الصحابة

  ثانًيا: إلخراج جيل كجيل الصحابة يَُمكن اهللا به للدين

ليكون جيل التمكني؛ لُيَمكن اهللا هلم.. ولذلك، السبُب الثاين لكالمنا عن الصحابة: أننا حباجة جليل مثل جيل الصحابة 
حنن حباجة إىل  هؤالء الرجال.. صحابة كالصحابة!!ليمكن اهللا م لدينه يف األرض.. حباجة إىل جيل مثل هذا اجليل.. رجال مثل 

  هذا فعًال.. حًقا.. حنن حباجة إىل هؤالء. 

  داء.. شذر مذر!!إن حال املسلمني اليوم.. أقول: ال يسر حبيًبا ولكنه يسر األع

سنة.. شبابنا من الصف األول الثانوي إىل آخر  25إىل سن  15كْم قلت: لو أن األمة احتاجت اليوم شباا من سن 
اجلامعة هؤالء (الشلة).. شباب الثانوي واجلامعات؛ لو احتجناهم لينصروا هذه األمة.. لينصروا هذا الدين.. أين جند هؤالء الشباب؟!! 

الشوارع، أمام (الكمبيوترات)، يف املالعب والنوادي، يف احلدائق واملالهي، أمام أفالم  لى (الكايف نت)، على النواصي، ويف.. ع
  . إخل.صب، وأفالم.. أمام (الكليبات) و.اجلنس، وأفالم الرعب، وأفالم العنف، وأفالم الن

  هؤالء شبابُنا!!!!



 
 

www.yaqob.com                     _1أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

5 أخبار النجوم

  ثالثًا: إليجاد القدوة الصالحة

األرقم صاحب اخلمسة عشر عاًما الذي يؤوي دعوة، نذكر هلم أسامة بن  القدوة لينظروا إىل األرقم بن أيبعث هلم نريد أن نب
الذي يقود جيشا، نذكر هلم عبد اهللا بن الزبري، نذكر هلم هؤالء األكابر لبناء جيل التمكني.. إلقامة  صاحب اخلمسة عشر عاًمازيد 

  حنن حباجة ماسة إلجياد هذا اجليل.. إلقامة هذا اجليل. جيل.. بعث جيل يرفع راية اإلسالم،

  ،،، إًذا

  ) لنعرف كيف عاشوا اإلسالم!1

  ) لننظر إلقامة جيل، أو بناء جيل، أو إخراج جيل كجيل الصحابة ُميَكن اهللا به للدين. 2

  ) إلجياد القدوة الصاحلة.. املثل األعلى.3

  ات.. املمثلني واملمثالت.. املغنني واملغنيات.. من الكفار ومن أبناء املسلمني..! اليوم، شبابنا تعلقوا بالالعبني والالعب

نريد أن نقيم هلم القدوة احلقيقية.. نريد أن نوجد القدوة احلقيقية.. الرجل احلقيقي الذي يتمثلون به.. الذي يسريون خلفه.. 
  الذي يريدون أن يكونوا مثله.. إنين أريد أن أعظهم مبواقف!

 له: أقول

  ا خلف النيب..!انظر يا بين، عبد اهللا بن عباس كان غالمً 

  انظر يا بين، أسامة بن زيد كان يف مثل سنك، وقاد جيوشا فيها أبو بكر وعمر..!

  ا بيته ليدخل سيدنا النيب..!ا وكان فاحتً انظر يا بين، األرقم بن أىب األرقم كان يف سنك، ولكنه كان متزوجً 

، ويف صباح اليوم التايل مشى للمدينة ىب طالب كان يف سنك ونام يف فراش النيب ومل خيف.. كان بطالً انظر يا بين، علي بن أ
  وحده..!

نريد أيًضا أن يثبت اليقني يف قلوب أصحابنا  ،أريد أن أوجد هلم قدوات، أن نرسم هلم املثل األعلى لتعشق قلوم املثل األعلى
  اليوم)!! اليوم.. (أصحابُ 
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6 أخبار النجوم

  ت اليقين في هذا الدين في قلوب أبنائنا وشبابنا بعد ما قرأوا الجرائد التي تشتم الصحابة رابًعا: ليثب

نريد أن يثبت اليقني يف هذا الدين يف قلوب أبنائنا وشبابنا بعد ما قرأوا اجلرائد اليت تشتم الصحابة، وتنتقص الصحابة، وتسخر 
ثبت يقينهم يف هؤالء أريد أن يَ  ،مسعوا شتم الصحابة وانتقاص الصحابةوتستهزئ من الصحابة.. بعد أن دخلوا على غرف الدردشة و 

 وقال سبحانه: .18] الفتح:[ }{َلَقْد َرِضَي اللُه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشَجَرة؛ قال تعاىل: األصحاب الذين زكاهم اهللا
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه}َوالسابُِقوَن اْألَولُوَن ِمَن اْلُمَهاجِ { ، وقال جل 100]: التوبة [رِيَن َواْألَْنَصاِر َوالِذيَن اتـبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللُه َعنـْ

نَـُهْم تـََراُهْم رُكًعا ُسجًدا{ جالله: اُء َعَلى اْلُكفاِر رَُحَماُء بـَيـْ ِذيَن َمَعُه َأِشدِه َوالٌد َرُسوُل الل29]الفتح: [ }ُمَحم. 

  نريد أن يعرفوا احلقيقة.

  ،،، إخويت

إننا حني نتكلم (حنن) عن الصحابة خبالف فعل الكتب الصفراء واجلرائد الساقطة ومواقع الفتنة.. حني نتكلم.. نتكلم بعلم.. 
وعليه نتحدى الذين يأتون نتكلم باألسانيْد.. الصحيحة؛ حني نذكر خربًا عن أيب بكر، فالبد أن يكون هذا اخلرب صحيح السند إليه، 

بشتم أيب بكر رضي اهللا عنه وعمر أو انتقاصهما.. بشتم عائشة رضي اهللا عنها أو انتقاصها.. بشتم أيب هريرة رضي اهللا عنه أو 
  لكنه الكذب والزور واالفرتاء. ،نقول هلم: هاتوا دليلكم.. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ،انتقاصه

  وذج الحقيقي الواقعي لإلسالمخامًسا: الصحابة هم النم

   .إخويت.. أنا أحبكم يف اهللا

أحتدث عن الصحابة؛ ألن هذا اجليل (جيل الصحابة) يف هذا الزمان، يف زمن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم،  
  أقاموا اإلسالم كما ينبغي.

.. املثاليات.. مثاليات اليت يسموا مثاليات اإلسالم! أو ن هؤالء الصحابة ارتفعوا بالواقع إىل درجة املثالأأن أقول:  أستطيع
والصحابة حوله) هو  ρنزلوا باملثاليات إىل أرض الواقع؛ لذلك كانت هذه احلياة يف املدينة أيام األمة.. أمة اإلسالم احلقيقية.. (الرسول 

  النموذج احلقيقي الواقعي لإلسالم، ووجود الواقع الصحيح شهادة حق لإلسالم. 

  أناس عاشوا اإلسالم وطبقوه باحلرف من األلف إىل الياء دليل على أن هذا الدين حق. ،يعين وجود بشر

  عرفَت؟! 
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تـُُهْم َداِحَضةٌ {قال اهللا جل جالله:  ِه ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجوَن ِفي اللِذيَن ُيَحاج16]الشورى: [} َوال.  

  يعين ماذا؟

اهللا حجة املنكرين لوجوده بوجود الواقع  ضَ شون وجيادلون يف ربنا بعَد ما استجيب له، ليس هلم حجة؛ دحَ الناس الذين يناق
  .. بوجود مجاعة الذين آمنوا به.الصحيح

  وصلْت؟

  ال.. مل تصل بعد. 

  .. صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.- دك النيبصّل على سي- حسًنا.. 

- اهللا  رسولِ  يدعوه إىل اإلسالم مل ير رسول اهللا.. ومل يسمع منه، وإمنا سأل رسولَ  ρل اهللا انظر.. هرقل حني أرسل إليه رسو 
  صلى اهللا عليه وسلم عدة أسئلة.. -صل عليه

ضعفاء الناس  :سأله: هل يكذب؟.. هل يغدر؟.. أصحابه يزيدون أم يقلون؟.. هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟.. أصحابه
  ه َمِلك أو نيب أو أحد ادعى ذلك؟ان من قبله يف عائلتأم أكابر الناس؟.. هل ك

فلما رأى الواقع الصحيح شهد بأنه رسول اهللا (رأيَت؟! كيف أن الواقع الصحيح  ،األسئلة حتوم حوايل الواقع املوجود فيه النيب
  أن هذا حق.  فلما رأى الواقع الصحيح شهديشهد للحق!!) 

  يح! فنحن بحاجة اليوم أن نوجد الواقع الصح
  سؤال؛ ألين أحبك يف اهللا:

عندما يُقال هذا  .. مظهرك يشهد أن اإلسالم دين حقهل أنَت وأنِت شكلك هكذا - وأنِت كذلك-  ..وأنتِ هل أنَت 
ترى أنَت أو أنِت بأخالقك.. ياترى بأخالقك، بأفعالك، مبعامالتك، بطريقة كالمك، تشهْد.. الناس عندما يروك هكذا   يا ؟مسلم

  تشهد لإلسالم؟! عيالك؟!!  ،بطعامه وشرابه ،ترى بيتك بغرفه وأثاثه ن: هذا حق؟! هذا اإلسالم دين حق؟! ياكمسلم يقولو 

: بأن نعرف ح ال يكون إال بأن نعرف كيف نكونإننا نريد إقامة الواقع الصحيح ليشهد لإلسالم، وإقامة الواقع الصحي
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  الصحابة. 

  ا إن شاء اهللا أو رأيتين، لتشاهد احللقة اجلديدة من هذا الربنامج.رأيتك غدً  لو -نلتقي مع أول الصحابة يف اللقاء القادم

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


